
Umislerstwo Finansów, ul. SwiĘlokrzyska 12, 00-916 Warszawa
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Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH-lazwa i adres jcdnoslki sprawozdawczej

Gmina Baćkowice
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

jednostki samorządu terytorialnego
Baćkowice 84

88B06A869AFE922B
27-552 BAĆKOWICE

sprawozdanie łączne
Numer identyfikacyjny REGON

830409815 wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję■Jazwa województwa t) 
'Jazwa powiatu / związku i) 
ilazwa gminy / związku

świętokrzyskie

opatowski
BAĆKOWICE

Grupa 21 część budź 21TYP GM. 2» ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 21GMINA 21WOJ. 2> POWIAT2'
2010626

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
dłużnicy zagranicznidłużnicy krajcwi
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Skarbnik Gminy
WÓJT/SMIN*

- s
Bożena Tokarska / Marian Partyka2022-02-21 II \15 8686225

kierowniK jednostki (jednostki obsługującej)' przewodniczący jarząiurok m-c dzieńgłówny Księgowy 7 Skaibnik

• Nie dotyczy fcpcewożdart «xxczych sporządzanych przp* RIO W przypadki braku głównego km-ęgcwego 
podpisuje tySua kierownik jednostki

telefon
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B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
dłużnicy

kwota 
należności 

ogółem 
(kol 3*8)

podmioty 
sektora finansówWyszczególnienie pozostałe

podmiotygrupa III grupa IVgrupa IIgrupa Ipublicznych 
(kol 4.5*6*7)

85 6 731 2 4

0.00 0.000,00 0,000 00 0 00 0,00B1 należność główna z tytułu udzielonych gwaranqi i poręczeń

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i 
poręczeń

0,000,00 0.000 000,00 0,000,00

B3 wadość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z 
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

0,000.00 0.000,000,000,00 0,00

B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od 
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)

0.00 0000,00 0 000,000.00 000

1) Ntepołrzefcce skreilić

2) Wyr*** 9dy Ootyc/y

Skarbnik Gminy
WÓJTXftlINlmgr Bożena Tokarska

Bożena Tokarska Marian Partyka /

kierownik jednostki (jednostki obslugująćej)/ przewodnicz^

2022-02-2115 8686225
główny Księgowy 7 Skarbnik

■ Ni* dotyczy opt»«jz3iń zbiorczych łporzadzanycn ę»z«z RIO W c-zyDMku twaku jkwiwgo k»i*go«*90 
podpisuje tytko kierownik jednostki

rok m-c dzieńtelefon
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Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SkarbnikXrminy
wó. MINY

mąr Boże ■urTolmrs/ca
Bożena Tokarska / Marian Partyka2022-02-2115 8686225 ----------------------- ;,j I-I ■ \i?tyka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodnicząc^ zarządu igłówny Księgowy V Skarbnik
* Nie doryczy sfiiawozdań zbioiczych sporządzanych przez RIO W przypedku braku ękwneoo kslegoweryo 
podprsuje tytko kierownA jednoslkr

rok m-c dzieńtelefon
\
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